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Precauções de Segurança

Pode causar ferimentos graves ou a morte.

 ADVERTÊNCIA

As crianças não devem usá-la sozinhas.
 z Este aparelho não pode ser usado por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência 
e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas 
ou se receberem instruções relativas à utilização do 
aparelho por alguém responsável pela sua segurança.

 z As crianças devem ser vigiadas para garantir que não 
brinquem com o aparelho.

Não toque no cesto até que pare.

 z Se o cesto não parar em 15 s:
Serviço

Pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não toque-o com 
as mãos molhadas.

Não segure ou 
puxe o cabo.

Não use.

Adaptador do plugue

Extensão elétrica

Insira-o totalmente. Não use.

 z Se o cabo fornecido estiver 
dani�cado,�deve�ser�
substituído pelo fabricante, sua 
assistência técnica ou pessoas 
igualmente�quali�cadas�para�
evitar perigo.

Dani�cado
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Pode causar falha.

Nunca desmonte, repare ou remodele você mesmo.

Em�caso�de�falha�ou�cabo�de�alimentação�dani�cado,�
suspenda o uso e chame a assistência técnica.

Poeira acumulada pode 
provocar incêndio.

Serviço

Insira��rmemente�o�plugue. 
Chame um eletricista para instalar uma nova tomada.

Limpe a tomada elétrica 
periodicamente.

Serviço

Utilize uma tomada apropriada para este 
aparelho.

Mantenha longe de 
materiais�in�amáveis.

ex.)

 z Os tipos de plugue e tomada e o requisito 
de�classi�cação�variam�com�a�região.
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Precauções de Segurança (continuação)

 CUIDADO

Pode causar ferimentos.

Tenha cuidado para não ter 
os dedos presos.

Tenha cuidado com suas 
mãos e pés.

Não suba nem coloque objetos sobre o aparelho.

Isso pode causar vazamento de água.

Feche a torneira da água. Use mangueiras novas.

 z Utilizar a mangueira 
nova fornecida com o 
aparelho. 
Mangueiras velhas não 
devem ser reutilizadas.



5

Pode causar falha.

Mantenha longe de calor e luz 
solar direta.

Apenas para itens laváveis 
em máquina.

Não lavar itens impermeáveis. Não usar água quente.
Capas de chuva, roupa de mergulho, etc.

Mais de 50 ºC

Não obstruir.

 z Não obstrua as aberturas 
da face inferior com 
carpete, etc.


